Werkvoorbereider Greenhouses & Constructions
Bosman Van Zaal zoekt een Werkvoorbereider Kassenbouw die graag de spin in het web
is en goed binnen het team past. Ben jij graag bezig met verschillende taken en heb je
een goed en georganiseerd overzicht? Kom dan werken als Werkvoorbereider
Greenhouses & Constructions bij Bosman Van Zaal!

Wie zijn wij
Bij Bosman Van Zaal creëren we slimme en duurzame oplossingen om klanten in de
voedingsmiddelen, sierplanten en gewassen voor de cosmetische en farmaceutische
industrie overal ter wereld te helpen innoveren. We zijn al bijna 100 jaar aanwezig in de
land- en tuinbouwsector als kassenbouwer en 40 jaar als leverancier van technische
systemen. Inmiddels leveren we aan meer dan 40 landen, hebben we vestigingen in zes
landen, ruim 230 collega’s en beschikken we over alle benodigde expertises voor het
leveren van complete turnkey faciliteiten, maar ook losstaande projecten.
Onze uitdaging is het creëren van oplossingen voor de visies van onze klanten. Om zo te
helpen de wereld op duurzame en innovatieve wijze te voeden en mooier te maken.
Wat ga je doen
Je komt terecht op de afdeling Greenhouses & Constructions. Hier worden
kascomplexen ontwikkelt voor grote glastuinbouwprojecten voor nationale en
internationale klanten. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de constructie van
complexe kassystemen.
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor (tijds)planning, inkoop,
meerwerkcalculatie en een goede administratieve verwerking daarvan. Je bent
onderdeel van het projectteam en je zorgt voor voorbereiding en voortgang van het
project. Tijd, budget, kwaliteit en veiligheid hou je scherp in de gaten. Mocht er een
nacalculatie nodig zijn, dan ga je hiermee ook aan de slag. Goed contact onderhouden
met de klanten, leveranciers en met je collega’s is voor jou erg belangrijk.
Wie zoeken wij
Wij zoeken een enthousiaste, proactieve collega met oog voor detail. Je bent
klantgericht en commercieel vaardig. Je gaat graag zelfstandig te werk, maar je kunt
ook goed in teamverband werken. Bovendien ben je organisatorisch sterk.

Overige functie-eisen:
 Een technische Mbo-opleiding
 Ervaring met de Office softwarepakketten
 Kennis van ERP- en CRM-pakketten
 Communicatief sterk
 Een flexibele instelling
 Uitstekende planner
 Beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal
Wat bieden we jou
We bieden goede arbeidsvoorwaarden aan. Het is mogelijk om opleidingen en
cursussen te volgen. Je beschikt over voldoende vrije dagen om de balans tussen werk
en privé goed te houden. Daarnaast hebben we verschillende leuke evenementen zoals
een afdelingsuitje en een kerstborrel. Je komt terecht in een gezellig en gemotiveerd
team. Samen met onze moederorganisatie Green Innovators Group bestaan we uit ruim
230 collega’s.
Bosman Van Zaal is gevestigd in een state-of-the-art pand in Green Park Aalsmeer, aan
de Braziliëlaan 4, waar een innovatief en efficiënt productieproces en prettige
werkomstandigheden centraal staan. Aalsmeer is een groen en waterrijk dorp midden
in de Randstad, op een goed bereikbare locatie. Daarnaast zijn we aanwezig in Pijnacker
en hebben we verschillende buitenlandse vestigingen.

Meer informatie? Bel +31 297 344 344 en vraag naar de afdeling HR of stuur een mail
naar werken@bosmanvanzaal.com.

Wil je niet solliciteren, maar iets leveren voor het verbeteren van wervingsprocessen? Wij
staan altijd open voor suggesties per e-mail, maar stellen acquisitie naar aanleiding van
deze vacature niet op prijs.

